BLATENSKÁ BLATKA
ZPRAVODAJSKÝ ČTVRTLETNÍK BLATENSKA,
ROČNÍK VIII. ČÍSLO 4. PODZIM 2018
BLATNO, BEČOV, HRÁDEČNÁ, KVĚTNOV, MEZIHOŘÍ, RADENOV, ŠERCHOV, ZÁKOUTÍ

ZELENÁ STUHA
- FINÁLE,
3. MÍSTO PRO BLATNO!
V minulém vydání zpravodaje jsem vysvětlila, co to vlastně Zelená stuha je, tak se již nebudu znovu
rozepisovat, jen se sluší tento příběh dokončit. Posledně jsme skončili u toho, že se v sídle Senátu ČR
2. října dozvíme výsledky. A to se také stalo. A mezi deseti finalisty naše Blatno skončilo na krásném a
překvapivém třetím místě. Kromě ocenění nám náleží celkem tedy 625 tisíc korun, které v příštím roce
investujeme do přírody kolem nás.
V průběhy zimy budeme spolu s krajináři a dalšími připravovat různé varianty řešení, můžete se ale na
nás obrátit i s vlastními náměty, co a kde bychom mohli nebo měli v oblasti péče o životní prostředí
vylepšit. Za vaše podněty budeme rádi. A ještě jednou veliké díky všem, kdo se o své a naše prostředí
staráte, kdo nám pomáháte se sekáním veřejných
prostranství, s hrabáním listí, s úklidem kolem kontejnerů,
úklidem v lesích, zkrátka za všechnu pomoc s péčí o
životní prostředí a krajinu kolem nás.
A gratulujeme!
IRH
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EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Bývalo zvykem, když se dva sešli, tak
pohovořili o počasí. A tak bych tradici
nerad porušil a začnu tím počasím.
Sucho trvá dále, dešťů minimálně, pouze
vedra nás už nevysušují. Nebudu psát o
příčině, tu stejně nikdo pořádně nezná,
jeden vědátor tvrdí to, druhý ono. A
politici a novináři si přihřejí svoji
polívčičku, protože ti vědí přeci vše
„nejlépe“, a když se k tomu přidají lidé,
kteří z toho mají obrovský byznys…
Vezmu to z jiné stránky, ze stránky
historie. Staré anály uvádí, že v letech po
napoleonských válkách sužovalo
Blatensko velmi nestabilní počasí, kdy se
střídala veliká sucha s deštivými roky.
Například v roce 1835 udeřilo takové
sucho, že vyschly všechny studny a voda
se musela dovážet. Takže nic nového
pod sluncem.
Hlavní událostí podzimu byly oslavy
100. výročí svobodného
československého státu, státu, který už
desetiletí neexistuje. A co se týče
svobody, když odečteme dobu německé
okupace, vládu komunistické totalitní
moci, tak nám toho moc nezbude. Jak
probíhaly oslavy a sázení stromů
republiky, to si přečtete na stránkách BB
a samozřejmě mnoho dalších zpráv a
hlavně, co se chystá na adventní a
vánoční čas.
ZT
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co se událo

VOLBY
ZMĚNY VE VEDENÍ OBCE
Začátkem října se konaly v celé republice volby do obecních zastupitelstev a
nejinak tomu bylo i u nás. Blatno bylo jednou z mála obcí v regionu, kde se o
přízeň voličů ucházelo jen jedno volební uskupení. Kandidáti z PRO VENKOV
se tak stali zastupiteli všichni a nové vedení obce vypadá takto:
Rabasová Houfová Iveta - starostka,
iveta.houfova@seznam.cz, tel.: 603 563 675
Aleš Andera - místostarosta,
ales.andera@email.cz, tel.: 602 221 522
Antónie Kordošová - místostarostka
antoniekordosova@gmail.com, tel.: 603 523 836
Zastupitelé:
Dvořák Zbyněk, 608 121 013, dvorakzbynek1@sseznam.cz
Štěpánková Vladislava, 723 777 227, vladislava.stepankova@ge.com
Petr Brumeisen, 776 217 265, brumeisen@seznam.cz
Tollarová Jiřina, jirina.tollarova@seznam.cz
Bohuslav Osvald, 606 830 795
Ladislav Červený, 777 760 314, cerveny@vodohospoda
Finanční výbor
Předseda: Vladislava Štěpánková
Členové: Eliška Müllerová
Miroslava Dědková
Kontrolní výbor
Předseda: Petr Brumeisen
Členové: Lukáš Mutinský
Karel Vild
Osobní poznámka:
Děkuji vám všem, kdo jste se k volbám vypravili. Volební účast v Blatně 61,19 procenta všech voličů je úžasné číslo právě s ohledem na fakt, že
kandidoval pouze jeden subjekt. Velice si toho vážíme. Když se podíváte do
okolních obcí, jaké leckde vřely předvolební boje mezi letitými sousedy a napříč
obcemi (někde se dokonce musí konat nové volby…), je náš mír a klid dárkem
pro nás všechny.
Bohužel, Petr Brumeisen už předem hlásil, že nebude chtít pokračovat a
názor nezměnil i přes mnohá přemlouvání. Tímto mu jménem obce a všech
zastupitelů děkuji za všechnu práci, kterou odvedl, za všechen čas, který obci
věnoval. A tak máme nové místostarosty a to hned dva. Částečně je to proto,
aby si práci místostarosty mohli rozdělit, ale předně proto, že jde o dva
pracovité lidi, kteří jsou plní elánu a byla by škoda jejich umu a energie nevyužít.
IRH

Při sázení „stromů svobody“ se v každé z
našich obcí sešlo od desíti do čtyřiceti
obyvatel, jak kde. Občané v jednotlivých
obcích si „svůj“ stromek sami vysadili, nebo
alespoň přiložili ruku k dílu. Nakonec nám u
všech čerstvě vysazených lip zazpívaly
českou hymnu děti ze Zákoutí, které hymnu
zodpovědně nacvičovaly dlouho dopředu,
za což jim patří velké díky. Většinou se
přidali místní a někde dokonce ti dříve
narození doplnili i slovenskou část hymny.
Na počest národních stromů, i našich
předků, pro které doba před 100 lety v
našem regionu nebyla zdaleka tak
jednoznačná a klidná, jsme připíjeli stylově
rumem Republica. Lípy byly sázeny zajisté
s láskou a jistou dávkou hrdosti, tak snad se
jim bude dařit a přežijí minimálně sto let do dalšího kulatého výročí a s nimi
snad i náš samostatný a svobodný státeček v srdci kontinentu zvaném Evropa.
IRH, -such-, foto archiv OÚ

Blatno

STROMY REPUBLIKY
U příležitosti 100. výročí vzniku
samostatného československého státu
probíhaly po celém území Čech výsadby
památných stromů, zejména lip, jichž
občané měst a obcí, ale i různé spolky a
dobrovolníci vysázeli stovky. Blatno se
k oslavám významného výročí připojilo a
v každé z našich osmi obcí byl 20. 10.
2018 slavnostně vysazen za přítomnosti
mnoha obyvatel náš národní strom – lípa
srdčitá. Desetileté lipky jsou označeny
pamětním kamenem se znakem českého
lva, který pro tuto příležitost vyrobil pan
Aleš Andera. Ke všem stromům budou
dále uloženy pamětní vodotěsné časové
schránky pro budoucí generace, kam bude
vložen arch podepsaný účastníky výsadby,
fotografie a aktuální dobové písemnosti.
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Bečov

Zákoutí
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Hrádečná

Radenov

Mezihoří

Květnov

Šerchov

DÝŇOVÁ PÁRTY
Přišel konec října, dýně dorostly do správné velikosti a tak jsme si opět zkusili
vydlabávání a vyřezávání. Sobotní odpoledne 20. 10. se neslo ve světle
lampionů a svíček. Společně s dětmi jsme „dlabali“ strašidla, baštili dýňový
koláč a u pohádky čekali na setmění. Za hluboké černo-černé tmy jsme se
vydali na dobrodružství s lampionky. Přítomnost strašidel nám pěkně
rozproudila krev v žilách, přesto jsme statečně došli až ke kostelu, kde nás
čekalo překvapení: OHNIVÁ SHOW !..........a opravdu se moc moc povedla. 
AK

DLABÁNÍ DÝNÍ A HELLOWEEN
V ZÁKOUTÍ
Helloweenské dýňodlabání na návsi v Zákoutí se uskutečnilo již podruhé.
Zejména děti se na spoustě dýní, které nám zajistila paní starostka, doslova
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vyřádily. Dýní bylo
opravdu dostatek a tak
zbylo něco i na
dospělce. Počasí bylo
adekvátní době, takže
v pohodě.
Všechny
výtvory byly vystaveny
na návsi a nasvíceny.
Druhou fází oslav byl
již tradiční průvod obcí
v maskách o týden
později. Kolem 30 oblud
k nepoznání procházelo obcí chalupu po chalupě. A protože obec Zákoutí je
poměrně rozsáhlá a panák je v každé chalupě takřka povinný, někteří jedinci
byli k nepoznání dvakrát. A děti měly plné kapsy cukrovinek. Průvod byl
zakončen jako každý rok na Bernavě, kde veselí po nějakou dobu ještě
pokračovalo.
-such-

A CO DĚTI… MAJÍ SI KDE HRÁÁÁT?
V průběhu podzimu bylo vybudováno nové dětské hřiště lokálního významu
v obci Zákoutí. Několik herních prvků bylo vkusně navázáno na obecní náves,
s níž nyní včetně sklípku a odpočívek tvoří reprezentativní střed obce. Dětské
hřiště bylo vybudováno firmou TR Antoš z Turnova. Dodělávky okolí a rozhrnutí
materiálu dopadiště se zúčastnilo dobrovolně v „akci Z“ několik obyvatel obce.
Zbývá ještě rozhrnout ornici v okolí hřiště a nově vysazené Lípy republiky, jež
dotváří panorama návsi a je hotovo.
-such-
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VÝSADBA ALEJÍ
Během sezony, či spíše
podzimu se podařilo uskutečnit
další výsadby alejí či stromořadí
a dosadby jednotlivých stromků
do alejí stávajících. Nejvíce
stromků, a to jeřábů bylo
vysazeno podél silnice z Blatna
k odbočce na Květnov. Celkem
se jedná o 58 stromků. Další
cestu, tentokráte tu do obce
Hrádečná bude lemovat pro
změnu
stromořadí
jasanu
ztepilého. Zde je vysazena
zatím pouze část stromků. Další
úsek
bude
dosazen
pravděpodobně
v průběhu
příštího roku. Devět stromků lípy
bylo dosazeno rovněž do proluk
v blatenské aleji mezi Blatnem a
Hrádečnou.
Snad tedy všechny nově vysazené stromy přežijí zimu a budou nadále krášlit
okolí našich cest a silnic. Vždyť prakticky všechny stávající aleje a stromořadí
na Blatensku byly sázeny ještě v předválečných časech. Nastal čas navázat na
cit předků pro krajinu…
-such-

DRAKIÁDA
V
poslední
říjnovou sobotu
pořádali již 16.
ročník
Mladí
hasiči Drakiádu,
která se konala
na
místním
hřišti. Vítr byl pro
draky výborný,
ale
bohužel
hodně chladivý.
Proto to možná
odradilo mnoho
draků k ukázce
svého umění, jelikož účast byla docela slabá. Překvapivé bylo, že převážná
většina draků byla domácí výroby. Zúčastnilo se dost různorodých draků, jako
například drak lenivý, kterému se v tomto počasí nechtělo vzlétnout, pak drak
střemhlav, který sice vzlétl, ale ihned se zřítil k zemi. Nebylo lehké zkrotit draka
a dostat jej k nebesům. Závěrem bylo provedeno vyhodnocení, všichni dostali
sladkou odměnu a ti nejlepší obdrželi medaili. Nejlepší ocenění získal Pavlík
Osvald za velmi povedeného dráčka.
Mladí hasiči Blatno

KOŇSKÉ ZÁVODY V HRÁDEČNÉ
V sobotu 15. září se konalo po dvou letech opět „Rodeo“ v obci
Hrádečná. Diváci a především milovníci koní se mohli pokochat

různými soutěžemi, v nichž jezdci předváděli svůj um a bojovali o
vítězné vavříny. Vavříny spíše symbolicky, neboť vítězka (byla to osoba
něžného pohlaví) obdržela skleněný nočník.
ZT

VÁPNĚNÍ LESŮ

V průběhu měsíce září probíhalo na Blatensku vápnění lesů poškozených
imisemi v 70. a 80. letech minulého století. Na několika místech byla zřízena
depa vápence, z nichž pomocí vrtulníků byl vápenec rozprašován do lesních
porostů.
Dodnes je půda v Krušných horách vlivem imisí ochuzená o vápník a hořčík a
tím pádem značně kyselá. Většina dřevin rostoucí na takto poškozených
půdách má nižší vitalitu a v konečném důsledku je pak ohrožena stabilita celého
lesního porostu v budoucích letech. K vápnění se používá drcený dolomitický
vápenec se zvýšeným obsahem hořčíku. Tento materiál se používá standardně
v množství 3 tuny na hektar a přispěje k úpravě půdního pH. Vápnění zajišťuje
Ministerstvo zemědělství.
-such-, foto ZT

POŽÁR LESA U RADENOVA
V polovině října měli hasiči
písknutý poplach k požáru lesa v
chatové oblasti u Radenova.
Společnými silami SDH Jirkov a
Záchranného hasičského sboru
Chomutov se podařil požár
zlikvidovat. Bohužel se jednalo o
požár v lese a ten je nevyzpytatelný,
protože když hoří kořeny stromů, tak
se většinou objeví požár opět, jako v
našem případě a hasiči vyjeli na
místo opět druhý den a o týden
později zase. Po třetím výjezdu se
požár definitivně podařil zničit.
Je až obdivuhodné, že hasiči v
tomto mimořádně horkém letošním
létu nezaznamenali od května do
října žádný výjezd k požáru. Chtěli
bychom všem poděkovat za
dodržení
obecní
výzvy
nerozdělávání žádných ohňů a tím
vzniku případné škody.
Sbor dobrovolných hasičů v Blatně

SKAUTSKÁ VÝPOMOC V LESÍCH
V opravdu nevlídném listopadovém počasí se letos (již potřetí) opět rozhodli
chomutovští skauti víceméně nezištně pomoci blatenským lesům. Tentokráte se
nejednalo o výsadbu stromků, ale probírku a odstraňování pařezových
výmladků olše na několika lesních úsecích, které určil lesní hospodář p. Gallo.
Asi i díky ryze podzimnímu nečasu se sešlo v lesích nad Radenovem původně
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osm brigádníků, ovšem do odpoledních hodin vydrželo jen pět nejodolnějších
pod dohledem p. Z. Pelce z Radenova a P. Suchopárka ze Zákoutí. I přesto se
udělal pořádný kus „chlapské“ práce.
Olše patří mezi pionýrské a meliorační dřeviny a tvoří přirozený „ochranný
deštník“ pro vysazené hospodářské dřeviny buk a smrk a jedli, které v prvních
letech života chrání. Velice rychle však zmlazuje a je nutno její vitalitu vhodně
“usměrnit“ prořezem, aby žádoucí vysazené hospodářské dřeviny prosperovaly.
Za dobře odvedenou práci patří chomutovským skautům poděkování.
-such-

PRVNÍ SNÍH

pohltilo, že se chystají do Compostely znovu a tentokráte na delší dobu. Máme
se tedy určitě na co těšit.
-such-, foto ZT
Pozn.: Bližší v cestopisné zprávě na str. 6 v rubrice povídání, zajímavosti.

Akce Klubu 60±.

PŘEDNÁŠKA V HORALCE O VLCÍCH

První sněhové vločky nadcházející zimy dopadly na střechy našich domovů
přesně na 100. výročí vzniku republiky, tj. 28.10. Během dne v nejvyšších
částech blatenského katastru napadlo až kolem 4 centimetrů sněhu. Tak snad
nebudeme sníh tuto zimu měřit pouze na centimetry. Vzhledem
k dlouhodobému suchu a kriticky nízkým hladinám spodních vod by nevadilo,
kdybychom vrstvu sněhu mohli měřit v řádech metrů. Nuž, uvidíme, co zima
přinese.
-such-

ŽELEZNÁ NEDĚLE PLNÁ ŽELEZA
Sbor
dobrovolných
hasičů uspořádal
akci
"Železná
neděle",
pro
občany, kteří se
chtěli
zbavit
starého železa.
Členové
SDH
svými prostředky
a svými silami
železný
odpad
sváželi ze všech
našich obcí a přistavený obrovský kontejner zcela naplnili. S tímto se svážel i
elektro odpad, staré elektrické spotřebiče. Touto akcí splnil Sbor svou část
plánu - služba občanům.
Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří tuto akci podpořili a tím
pomohli k ochraně životního prostředí.
Sbor dobrovolných hasičů v Blatně

Akce Klubu 60±.

POUTNÍCI Z BLATNA
Koncem října Klub 60+- zorganizoval v Horalce přednášku dvou obyvatelek
z Blatna Leony Hrnkové a Pavlíny Kardové, které se vydaly na duchovní pouť
do španělského Santiaga de Compostely. Poutavé vyprávění o týdenní pouti
přednášející přiblížily tak dokonale, že přítomní měli chuť vydat se okamžitě na
cestu. Přes povídání a následné dotazy už ani nedošlo na plánovanou prohlídku
španělsko-amerického filmu Pouť. Blatenské cestovatelky putování natolik
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V blatenském kulturním domě Horalka proběhla 8. listopadu velice poutavá
přednáška „krušnoholky“ Štěpánky Kadlecové z Vejprt. Přednáška, nebo spíše
povídání, bylo především o velkých šelmách a zejména o vlcích, kteří se po
dlouhé době opět vrací i do Krušných hor. O jejich životě, zvycích, výskytu a
monitoringu, soužití s člověkem a vůbec všem, co se vlků, byť jen vzdáleně
dotýká.
O tom, že návrat vlků do
naší přírody vyvolává
zájem a otázky svědčí i
fakt, že se nás v Horalce
sešlo kolem pětatřiceti,
padala spousta dotazů a
i pro Štěpánku bylo
setkání s „blateňáky“
zřejmě inspirací a snad se
i
něco
dozvěděla.
Především jsme však
čerpali my od ní, neboť
je koordinátorkou tzv.
vlčích hlídek a několik let
již monitoruje výskyt a
pohyb vlků na území
Krušných hor. Pro ty co
neměli možnost se
dostavit, je asi nejzajímavější ta informace, že v současnosti se na území
našich hor pohybují trvale dvě smečky – západní a východní. A členové té
východní se vší pravděpodobností občas zavítají i do našich končin. Jak však
říká sama „krušnoholka“, setkání s plachým vlkem bývá velmi sporadické a
rozhodně se není čeho obávat.
Dvouhodinové povídání bylo zpestřeno krátkým filmem, fotografiemi, stopami
a ukázkou používaných fotopastí. A na závěr jsme si v Horalce svorně všichni
zavyli, nikoli však na měsíc. Bude-li zájem, je se Štěpánkou Kadlecovou
předběžně domluvena na zimní či jarní měsíce ještě komentovaná vycházka do
přírody za vlky, pravděpodobně někam do okolí Novodomského rašeliniště.
Takže se je opět na co těšit.
-such-

VENKOVNÍ POSILOVNA
V Blatně, u fotbalového
hřiště vyrostla během
podzimu malá venkovní
posilovna, kterou může
naráz
využívat
pět
cvičících. Nejprve jsme
nechali
podobnou
posilovnu otestovat Mladé
hasiče a společně s nimi
jsme pak vybrali nástroje
na cvičení. Mladí hasiči
tak mohou v rámci svých
schůzek
posilovat,
využívat jí ale může samozřejmě úplně každý, kdo se rád protahuje či si rád
zaposiluje a neholduje tak úplně klasickým posilovnám ve městech.
Bude-li zájem, je možné ji dovybavovat postupně dalšími prvky. Tak neváhejte
a máte-li nějaké podněty, dejte nám na úřad vědět!
IRH
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NAŠI SOUSEDÉ … portrét zajímavé osobnosti z našeho okolí
PAVEL SUCHOPÁREK (47 let)
S radostí jsem přijal nabídku napsat krátký
profil našeho souseda ze Zákoutí Pavla
Suchopárka. Jedná se o člověka, u kterého
slova lokální patriot, vlastenectví, ekologie a
péče o přírodu nejsou jen planými frázemi, ale
skutečnou zavazující hodnotou.
Výčet jeho aktivit by zabral celé číslo
časopisu, tak letmo zmíním alespoň část.
Před časem probral z letargie činnost Spolku
Zákoutí, a tak brigády, zvelebování veřejného
prostoru, akce pro děti, společná posezení
jsou pravidelnou součástí spolkového života.
Od roku 2015 píše kroniku obce Blatno, tak se
naši potomci mají na co těšit. Díky náročné
badatelské činnosti a studiu historických
podkladů se mu podařilo zmapovat veškeré
sakrální památky na Blatensku, takže již nyní
je mnoho z nich odborně zrestaurováno a vráceno v
nové kráse na původní místo. Vzhledem k tomu, že má
náš kraj dokonale prochozen, podílí se na přípravě
naučné stezky Blatenskem. Současně s prací na
„obecním“ stíhá ještě náročné zaměstnání, studium a v
neposlední řadě citlivou renovaci historické
krušnohorské chalupy.
Ale dejme také prostor Pavlovi:
„Chalupu v Zákoutí na Blatensku jsme se ženou
pořídili asi před 13 lety, tuším v roce 2005. Zuzce byly
tři roky, Šimonovi 6, a to hlavně kvůli tomu, že jsme se
než přišly děti, pohybovali neustále v horách a
najednou to nešlo, alespoň ne v zimě. Do hor nás to
táhlo vždy, čím výše, tím lépe. A tak jsme začali
pomalu rekonstrukci, v létě jsme jezdili dál s dětmi do
hor a skal a od podzimu jsme se na víkendy nasunuli
do Zákoutí. Až jsme si před třemi lety řekli „dost bylo města“ a přestěhovali jsme
se natrvalo do Zákoutí.
Hory a skály, ty se mi staly celoživotní láskou. Zejména ty krušnohorské skály
a jejich historie se mi zaryly hluboko pod kůži. V roce 1994 jsem vstoupil do
Horoklubu Chomutov a od té doby díky početným skalním oblastem poznávám
postupně celý krušnohorský masív. Postupně zakresluji jednotlivé skalní oblasti,
skály a cesty, nejprve v terénu a poté doma do počítače, až celá tato titěrná
práce vedla s kolektivem autorů ve vydání Horolezeckého průvodce po

Krušných horách, Středním Poohří a Českém
středohoří, který obsahuje 42 oblastí.
Práce na průvodci a zejména historie skal a
regionálního lezení mne natolik chytla, že
pátrám dále po zapomenutých oblastech,
cestách, v archivech a historických
dokumentech, zpovídám starší lezce až v roce
2013 vlastně už sám pod hlavičkou Horoklubu
Chomutov vydávám dalšího průvodce,
tentokráte po všech známých skalních
oblastech a skalách v Krušných horách a
Poohří. Průvodce obsahuje již 79 oblastí,
stovky skal a tisíce cest. Rovněž historické
informace, nákresy všech skal, prostě
„piplačka“ vzhledem k faktu, že Krušné hory
mají na délku 130km. Zároveň s mapováním
terénu pořizuji fotodatabázi všech skal,
přičemž fotím i vše okolo, krajinu, památky, protože vše
se v čase mění, spousta věcí zaniká a zarůstá.
V rámci svého lezeckého života jsem shlédl např. z
vrcholu Mont Blancu, marockého Djebel Toubkalu a
několika dalších čtyřtisícovek. Na kontě mám i stovky
prvovýstupů, zejména v Krušných horách.
Pod hlavičkou Českého horolezeckého svazu
vykonávám funkci předsedy oblastní vrcholové komise
SZ Čechy a jsem správcem mnoha skalních oblastí v
Krušných horách, což znamená starost o stovky
jistících prvků, na kterých závisí bezpečnost lezců,
evidence prvovýstupů, jednání s orgány ochrany
přírody o výjimkách pro lezení v chráněných oblastech
a spousta další agendy.
A plány do budoucna? Další lezecký průvodce, snad
jednou kniha o krajině Blatenska, o skalních věžích v
Krušných horách, více se věnovat fotografii a dodělat

chalupu.“
Tolik jeho slova a mně již zbývá jen poznámka na závěr. Věřím, že právě
horolezectví formovalo Pavlův charakter a morální vlastnosti. Tak jako ve stěně
se na něho můžete spolehnout, bude vás jistit, spolupracovat v týmu a
náročnou vysilující cestou se vrchol nakonec úspěšně zdolá.

Aleš Andera

POUTNÍCI Z BLATNA
NA CESTĚ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
ANEB SVATOJAKUBSKÁ POUŤ
Je skoro sedm hodin ráno 13. května a tady ve španělské Galicii, je pouhých 5 stupňů nad nulou (!)…
Máme na sobě všechno prádlo, včetně pyžama, protože sebou máme skutečně jen to nejnutnější, já nosím na
krku i ručník, protože jsem si nevzala šátek… Pěkný doplněk…
Čeká nás poslední etapa naši pouti, před námi je 25 km…
Je to poslední den našeho putování do města Svatého Jakuba, kde se údajně ostatky tohoto nejbližšího Kristova
apoštola nacházejí…
Mnoho lidí z celého světa již stovky let putuje z celé Evropy do města Santiaga, aby mohli zlatou sochu Jakuba
obejmout a nacítit se na energii, kterou zde zanechalo již nespočet poutníků…
I my blatenští jsme se vydali na tuto pouť, každý ze svého důvodu…
Dozvědět se nejen informace o této cestě, ale především i o nás samých…
Když jdete několik dní pěšky a máte čas sledovat vše v rytmu vlastního dechu, jste tady a teď, uvědomujete si
sílu přítomného okamžiku víc než kdy jindy, je to úžasná meditace…
Vnímáte jen své tělo, jeho potřeby, okolní krásu a občas i myšlenky, které vás provázejí a někdy i zmizí docela…
Ó jaká úleva…
Galicijští jsou velmi příjemní lidé, je vidět, že si váží nás poutníků, že jdeme jejich zemí… Ne vždy je toto samozřejmé v dnešní turistické době…
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Především venkované vás zdraví „buen camino“ a přejí vám dobrou
cestu…
Zajímá je, odkud pocházíte, a někde si dokonce dělají i statistiky
poutníků…
Poutníci nejdou jen po svých, ale jedou i na kolech a dokonce i na
koních… A to je zážitek i pro nás…
Sledujeme po zemi koňské koblihy a víme, že jdeme dobře…
Cesty a značení s typickou mušlí jsou připraveny za ty roky výborně,
prakticky nemůžete zabloudit a pokud sejdete z cesty, místní vás
okamžitě navedou správně… Popojdou s vámi kousek, zastaví auto,
zatroubí a ukáží správný směr…
Překvapilo nás, jak velmi příjemně jsou připravené ubytovny pro
poutníky, některé jsou překrásné, nové, moderní, jako byste byli u
někoho doma…
Samozřejmě spíte pohromadě s cizími lidmi a špunty do uší jsou na této
cestě vaším přítelem…
Poutníci sami se chovají k sobě ohleduplně a jsou okamžiky, kdy se i
dost nasmějete… Když třeba nechápete logiku spuštění španělské
pračky, protože na zádech v batohu si moc věcí nenosíte a to, že si
můžete cestou vyprat, je luxus, o kterém se historickým poutníkům ani
nesnilo… Dokonce i sušička je k dispozici…
První dny, hlavně asi třetí a čtvrtý den trpíte a máte krizovky…
Pak se již rozchodíte a cestou v některých úsecích i tančíte, poskakujete, zpíváte si a také pláčete,
protože vás dojímá již jen to, že tu můžete být a dovolit si jít v dnešní době tak, jak chodili naši předci…
Poslední den před cílem jsme ve městě Padron a právě tady je možná důležitější katedrála, než v
samotném Santiagu…Tady údajně uvízlo tělo Svatého Jakuba, když plulo samotné po řece…
Stojí zde překrásná, ale prostá katedrála… I my jsme zde zapálili svíčky, za všechny naše blízké, žijící i
za ty co odešli…
Zpomalili jsme, poplakali si a načerpali energii z obrovského kamene, který v katedrále vnímáte velmi
silně, jako příliv energie… Až se z toho točí hlava…
Do Santiaga vede dvanáct cest z různých zemí… My si vybrali portugalskou a vyšli z města Tui, které
stojí na hranici Portugalska a Španělska…
Naše pouť vedla hodně zelenou přírodou, bujnými lesy, možná i skoro pralesy, malými kamennými
vesničkami a mnoha mosty, protože právě v této části Španělska je hodně vody… Jak vzácné…
Naše cesta trvala celkem 8 dní i se spaním na letištích a mnoha přestupy…
Chtěli jsme poznat jaké to je být chudým poutníkem již od samého počátku…
Po svých jsme ušli kolem 115 km, tak abychom v klidu svou pouť dokončili.
Těch pár dní je zatraceně málo na to, abychom si udělali kompletní očistu těla i duše…
Přesto děkujeme z celého srdce za tento prožitek a těšíme se, že půjdeme znovu a hlavně déle…
Nejlépe měsíc či dva… A možná i sami…
„Muchas gracias“ za tuto pouť a „hasta luego“ (někdy příště)…
„Buen camino“ všem…
Pavlína, František, Leona

informace z OÚ

LYŽOVÁNÍ V MEZIHOŘÍ

DEŠŤOVKA – PŘÍLEŽITOST PRO KAŽDÉHO

Lyžujete rádi a máte trvalé bydliště v některé z našich obcí? Pak se můžete
těšit, zasype-li nás v blížící se zimě sníh a nebude-li to jen na pár okamžiků, že
díky spolupráci obce Blatno s TJ Mezihoří, budete zase moci lyžovat celou
sezónu zdarma. Stačí, když si na úřadě pro sebe nebo své dítě vyzvednete
potvrzení o trvalém bydlišti, které vždy předložíte v pokladně lyžařského areálu,
kde zaplatíte už pouze vratnou zálohu 100 Kč za dobíjecí kartu.
Obec Blatno poskytla TJ Mezihoří finanční dotaci na provoz areálu, zatím ve
výši 40 tisíc korun a součástí podmínek je právě i možnost lyžování zdarma pro
místní občany. Tak zbývá ještě ten sníh…
IRH

Průběh letošního léta z hlediska srážek, tedy jejich akutního nedostatku, byl
pro mnoho občanů velmi, velmi náročný. Zvláště Zákoutí a Mezihoří, kde
neexistuje standardní vodovodní řad si užilo své. Místní se museli naučit
extrémnímu šetření, protože řadu týdnů voda zkrátka nebyla. Do Ranedova, do
obecního vodovodu dovážíme na náklady obce pitnou vodu od léta až doposud.
A vyhlídky, že by tomu mohlo v příštích letech být jinak, myšleno lépe, opravdu
žádné nejsou.
Proto je velmi užitečné snažit se zachytit co nejvíce vody, která se nám na
pozemcích objeví, případně naučit se již jednou použitou vodu využít znovu.
Těmto opatřením pomáhá dotace "DEŠŤOVKA", kterou poskytuje Ministerstvo
životního prostředí.
Je určena na tři varianty, a to: na akumulaci srážkové vody na zálivku zahrady,
splachování a zálivku zahrady, nebo na využití přečištěné odpadní vody s
možným využitím srážkové vody.
Dotace vám může pokrýt až 50 % nákladů na realizaci některého z uvedených
opatření a žádosti je možné podávat průběžně, do vyčerpání alokované částky.
Podání žádosti provedete jednoduše přes elektronický formulář na stránkách
programu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13
krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.
Podrobné
informace
naleznete
na
samostatném
webu
www.dotacedestovka.cz.
IRH
informační obrázky na str. 8

PODĚKOVÁNÍ JANĚ KUČEROVÉ

Náš blatenský kostel dostal dárek. Je jím harmonium, které nám darovala
paní Jana Kučerová z Chomutova. Ve wikipedii se o tomto hudebním nástroji
dočtete, že je to mnohohlasý vzduchový klávesový nástroj podobný varhanám.
Zvuk je utvářen vzduchovými sloupci, které narážejí na průrazné kovové
jazýčky, které však nejsou v píšťalách jako u varhan, ale jsou upevněny na
kovových rámečcích.
Za dar mnohokrát děkujeme, jakmile najdeme umělce, který na něj umí hrát,
můžete se těšit, že uspořádáme koncert, při kterém vám harmonium
představíme.
IRH
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Nové CD, které
bylo nahráno v létě
v květnovském
kostele Navštívení
Panny
Marie.
Milovníci
staré
hudby si ho budou
moci zakoupit na
adventním koncertu
16. 12. v Blatně.
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